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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
-	jämföra barns perspektiv och barnperspektiv
-	beskriva aspekter av barns utveckling och levnadsvillkor och förstå vilken roll förskolan kan
ha i relation till detta
-	diskutera och problematisera relationen mellan omsorg och lärande
 
Färdighet och förmåga
-	leda en aktivitet i lek och/eller skapande verksamhet, för en liten grupp barn
-	etiskt förhålla sig till barn, föräldrar och personal
-	med stöd planera och genomföra pedagogisk verksamhet utifrån målgrupp, ämnesinnehåll
och styrdokument.
-	reflektera över den pedagogiska verksamheten. 
-	med stöd visa förmåga att möta barns behov av omsorg
-	visa grundläggande kommunikativ förmåga i mötet med barn och vårdnadshavare
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-	visa grundläggande empatisk förmåga gentemot barn och vårdnadshavare
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-	värdera sina förutsättningar för arbete som förskollärare

Kursens innehåll 0010 Högskoleförlagd utbildning 7 hp
I kursen studeras barns utveckling och vardagsliv under förskoleåren.
Kursen ger en introduktion till barndomsociologi och dess betydelse för verksamheten i
förskolan. Barnperspektiv och barns perspektiv behandlas, liksom en uppföljning och analys
av barns aktiviteter.
Kursen ger även en introduktion till estetiska lärprocesser.
 
 
0020 Verksamhetsförlagd utbildning
Olika aspekter av förskollärarens arbete och innehåll
behandlas, liksom dokumentation och reflektion över barns aktivitet i förskolan
I kursen ingår även att integrera lek och skapande i pedagogisk verksamhet. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning

Förkunskaper Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A eller
Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6a-U)
Undantag ges för kravet på Engelska B/Engelska 6.

Examinationsform Examinerande seminarier
Skriftliga och praktiska tentamina
Antalet examinationstillfällen för moment 0010 begränsas till fem i enlighet med
Högskoleförordningen (1993:100) 21§. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Moment 0010: betyg A, B, C, D, E, Fx, F
Moment 0020: betyg U, G, VG
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.
 
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Moment 
0010   Högskoleförlagd utbildning 7 hp Betyg: AF

0020   Verksamhetsförlagd utbildning 5 hp Betyg: UV


